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GENT D’ESPLAI

Són importants les excursions
al vostre esplai? Com les prepareu?

Ells i nosaltres TONI BATLLORI

Suggeriments

CINE
De lluites justes i desiguals 
También la lluvia. TT Dir. Icíar Bollaín.
Amb Luis Tosar,TT Gael García Bernal,
Karra Elejalde. Guió: Paul Laverty.
104 min. Producció: Morena films.
Consulteu la cartellera. 

Sebastián i Costa s’han proposat fer
una pel·lícula sobre Cristóbal Colón i el 
descobriment d’Amèrica. El director vol
desmitificar al personatge, mentre que al 
productor només l’importa ajustar el pressupost i per això
tria Bolívia, perquè és un país econòmic i el que té més població
indígena. Quan roden a Cochabamba, estalla la guerra de l’aigua 
(abril de 2000) pel malestar de la població, ocasionada per la pri-
vatització i venda de l’aigua a una multinacional. Cinc-cents anys
després del descobriment d’Amèrica, els ind’genes s’enfronten amb
pals i pedres a l’exèrcit. 

EXPOSICIONS
Aprendre de la història recent
1979, un monument a instants radicals.
Director del projecte: Carles Guerra.
Fins al 12 de juny. La Virreina Centre de la Imatge. La
Rambla, 99. Barcelona. Entrada lliure.

1979: Aquell
any va veure
l’arribada al 
poder de Mar-
garet Thatcher,
l a  c l a u s u ra 
d’una intensa 
dècada a Itàlia 
amb l’empresonament de figures com Antonio Negri, dues revo-
lucions claus encara avui dia, com la de Nicaragua i la de l’Iran… 
L’exposició es planteja com un assaig històric que busca representar
l’heterogeneïtat dels esdeveniments compresos. L’exposició s’arti-
cula a l’entorn de materials documentals, com entre d’altres els de
l’arxiu Peter Weiss, autor de la novel·la Die Ästhetik des Widerstands
(L’estètica de la resistència, 1975-1981).

LLIBRES
Un amenaça incerta i global 
Fin. David Monteagudo
350 pag. Editorial Acantilado.
Barcelona, 2009.  19 euros

Un grup d’amics que havien fet colla en 
la primera joventut, fan una trobada a 
un refugi de muntanya on havien anat en
altres ocasions, escenari també d’un epi-
sodi tèrbol que ningú vol explicitar. Durant
la trobada, hi passarà un esdeveniment
que posarà a prova la seva cohesió com 
a grup, els problemes que cadascun amaga i una amenaça incerta. 
La lectura no es pot deixar fins al final.  

supost i per això

i una amenaça incerta.

INGRID VÁZQUEZ (16) 
El Grup de Polinyà
Polinyà  

Relacions amb les famílies
Per a mi, com a premonitora, són 
una oportunitat per aprendre l’or-
ganització i planificació d’una acti-
vitat al medi natural. Enguany, el 13 
de març, vaig participar a la Ronda
per les Masies de Polinyà, una ca-
minada matinal de 11 Km. Va ser una 
de les meves primeres sortides com
a premonitora i vaig aprofitar per
fer relacions amb diferents pares,
mares i infants que assisteixen a 
l’esplai.

ANABEL GONZÁLEZ (27)
Esplai Eixida
Sant Boi de Llobregat 

Descobrir coses noves
Les excursions a l’esplai són molt im-
portants, perquè és un moment molt
especial per als infants i joves i una
oportunitat per descobrir coses
noves que no els ofereixen altres
àmbits del seu entorn.  Intentem
realitzar una excursió cada trimes-
tre i una per setmana, com a mínim,
a les activitats de vacances. Sempre
busquem una vinculació amb la pro-
posta educativa que treballem.

ESTELA ROSSI (22)
Esplai Mowgli
Cornellà de Llobregat 

Coneixem la natura
Sí, i tant! Considerem que les 
excursions són uns moments 
únics per incidir en el desen-
volupament dels valors del
nostre esplai, com ara l’esforç,
la cooperació i l’autonomia. A
més, els infants i joves descon-
necten de l’entorn de la ciutat i
s’aconsegueix que apreciïn els
recursos de la natura, la res-
pectin i siguin conscients d’un 
desenvolupament sostenible.
Les excursions es preparen des
de l’equip educatiu fent un pro-
jecte anual de cada grup, amb
nivells graduals.

EMILI BORONRR AT (25)
Esplai Xerinola
Sant Carles de la Ràpita

Són vitals per a l’esplai!
Les excursions són vitals per a 
l’esplai. En fem entre tres i sis a 
l’any. Són molt importants perquè 
et permeten treballar molts as-
pectes que durant les activitats de 
dissabte no es pot: hàbits, cohesió 
de grup, el fet que els infants es 
desprenguin una mica de la famí-
lia i es facin més autònoms. Com
a monitors també ens permeten
conèixer millor els nanos. 

SÒNIA FONSECA (24)
Esplai El Pas
Palafolls

Excursions de “caminar”
Un cop per trimestre tots els grups
de l’esplai marxem junts d’excur-
sió i, a més, cada grup en fa una 
altra. Les excursions ens perme-
ten conèixer l’entorn proper a 
Palafolls. Però, també agafem el 
tren i anem a arreu de Catalunya.
A l’esplai ens proposem fer res-
sorgir les excursions “de caminar”,
creiem que aporten molts valors.
Per a aquest estiu estem prepa-
rant una ruta amb els joves.


